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  الذسط العابع

 

همَّ صّلِ وظلم وباسن، على عبذن وسظىلً محمٍذ، وعلى آله 
َّ
بعم هللا الشحمً الشحُم، الحمذ هلل سب العاإلاين، الل

 .وصحابخه أجمعين، وعلى مً جبعهم بإحعاٍن إلى ًىم الذًً

. الحمذ هلل سب العاإلاين، وصلى هللا وظلم على هبِىا محمٍذ، وعلى آله وصحبه أجمعين}

ولىً افترق الىاط هىا جالث ": العُاظت الششعُت"في هخابه - سحمه هللا حعالى-ًلٌى شُخ ؤلاظالم ابً جُمُت 

ٌم غلب عليهم حب العلى في ألاسض والفعاد، فلم ًىظشوا في عاكبت اإلاعاد، وسأوا أن العلعان ال ًلىم : فشٍق  فٍش

ٌٍ مً غير حلها، ففاسوا  هابين وهابين، وههالا ًلىلىن  ال : إال بععاٍا، وكذ ال ًختحت الععاا إال باظختشاا أمىا

ععم، فإهه إرا جىلى العفُف الزي ال ًتول وال ًععم، سخغ علُه  ًمىً أن ًخىلى على الىاط إال مً ًتول وٍُ

الشؤظاا وعضلىه، إن لم ًضشوه في هفعه وماله، وههالا هظشوا في عاجل دهُاهم، وأهملىا آلاجل مً دهُاهم 

 في الذهُا وآلاخشة، إن لم ًحفل لهم ما ًفلح عاكبتهم مً جىبٍت وهحىها
ٌ
 سدًئت

ٌ
. وآخشتهم، فعاكبتهم عاكبت

ًٌ ًمىعهم عما ٌعخلذوهه كبًُحا مً ظلم الخلم، وفعل اإلاحاسم، فهزا   مً هللا حعالى، ودً
ٌ

ٌم عىذهم خىف وفٍش

ًٌ واجٌب، ولىً كذ ٌعخلذون مع رلً أن العُاظت ال جخم إال بما ًفعله أولئً مً الحشام، فُمخىعىن  حع

ا، وسبما وان في هفىظهم جبٌن أو بتٌل، أو ضُم خلٍم ًىضم إلى ما معهم مً الذًً، 
ً
مىعىن عنها معلل ٍو

ا في جشن واجٍب، ًىىن جشهه أضش عليهم مً بعض اإلاحشماث، أو ًلعىن في الىهي عً واجٍب، 
ً
فُلعىن أحُاه

ًىىن الىهي عىه مً الفذ عً ظبُل هللا، وكذ ًىىهىن مختولين، وسبما اعخلذوا أن إهياس رلً واجٌب، وال ًخم 

إال باللخاٌ، فُلاجلىن اإلاعلمين هما فعلت الخىاسا، وههالا ال جفلح بهم الذهُا وال الذًً اليامل، لىً كذ 

غفش لهم  ًفلح بهم هثيٌر مً أهىاع الذًً، وبعض أمىس الذهُا، وكذ ٌعفت عنهم فُما اجتهذوا فُه فتخعتوا، َو

، الزًً ضل ظعيهم في الحُاة الذهُا، وهم ًحعبىن أ هم 
ً

ً أعماال كفىسهم، وكذ ًىىهىن مً ألاخعٍش

لت مً ال ًتخز لىفعه، وال ٌععي غيره، وال ًشي أهه ًختلف الىاط مً الىفاس  ًحعىىن صىًعا، وهزه ظٍش

شي أن إععاا اإلاهلفت كلىبهم مً هىع الجىس والععاا اإلاحشم ٌٍ وال بىفٍع، ٍو . {والفجاس، ال بما

  ٌالىالم هما هى معلىٌم عً ألامىاٌ التي عىد الظلؿان، ولىً افترق الىاض هىا زالر فسٍق، : زحمه هللا حعالى-كا

طىاًء مً بِذ اإلااٌ، أو مً ما ًأخره مً، أو ًسد ئلى بِذ اإلااٌ بأي ؾسٍق، والطُما الحدًث عً الؿسق 

. اإلاشسوعت

  اإلالطىد هى مىكف الظلؿان ومً حىله، أو حتى مىكفه أًًػا مً بعؼ أهل العلم مً الخطسفاث اإلاالُت

.  الظلؿاهُت

  ٌ ٌم غلب عليهم ٌعني في هظستهم للخطسفاث في ألامىاٌ الظلؿاهُت، وفي مىازد بِذ اإلااٌ: فُلى ٌم غلب فٍس ، فٍس

عليهم حب العلى في ألازع والفظاد، فلم ًىظسوا في عاكبت اإلاعاد، وزأوا أن الظلؿان ال ًلىم ئال بعؿاٍء، 

ا وعؿاًء،
ً
ٍ ومً حسمٍت، أخر

وكد ال ًخأحى :  ولهرا كاٌبمعنى أنهم فخحىا الباب في ألامىاٌ الظلؿاهُت مً حل 

ٌٍ مً غير حلها، ٌعني الظلؿان ئذا أزاد أن ٌعؿي ألن الظلؿان بؿبُعخه الشً أهه  العؿاء ئال باطخخساج أمىا
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ٌعؿي، والشً أن جخؿلع ئلى ما في ًد الظلؿان، فهى مً أحل أن ٌظخحطل على اإلااٌ لُعؿي الىاض، أًًػا 

ٌٍ مً غير حلها: ًأخر مً الىاض هرلً، ولهرا كاٌ . وكد ال ًخأحى العؿاء ئال باطخخساج أمىا

 ففاسوا  هابين وهابين، : كاٌ           

  ،عؿىن ٌعني ًأخرون منها بلىٍة، وأًًػا ٌعؿىن  .ٌعني ال ًأخرون ألهفظهم وئهما ًأخرون َو

  ؿعم، ما ًيىن : وهإالء ًلىلىن، ٌعني ًيرزون جىحهاتهم، ًلىلىن ال ًمىً أن ًخىلى على الىاض ئال مً ًأول وٍُ

، وال ًيىن لهم حػىٌز، وال ًيىن لهم 
ٌ
طلؿاًها، طىاًء في ذلً الظلؿان ألاعظم، أو الىالة، ال ًيىن لهم والًت

أخرون ئلى  خسه، فهم ًلىلىن  عؿىن ٍو ، ئال حُىما ًيىن ألامىاٌ جتسي في أًددهم، َو ٌٌ ال ًمىً ًخىلى على : كبى

ؿعم، فاهه ئذا جىلى العفُف ئذا جىلى العفُف الري ال ًأول وال - هرا وحه هظستهم- الىاض ئال مً ًأول وٍُ

ؿعم، سخـ علُه السؤطاء وعصلىه، ئن لم ًػسوه في هفظه وماله، ؾبًعا هرا كد ًحطل مً بعؼ الىالة  ًُ

 ٌ كد ًيىن عىده حيٌن، : الظلمت، لىً طُأحي الشُي ًخيلم عً بعؼ ضفاث هإالء العفُفين أحُاًها، هما ًلى

 ًسي مً والهم أنهم هما 
ً

أو بخٌل، أو غُم خلٍم، لىً مهما وان طُأحي الىالم على هرا، فلد ًيىن هإالء فعال

، لِع عىدهم فهٌم ألحىاٌ الىاض ئلى  خسه، فلد ٌسخؿىن عليهم، ئن لم ًػسوه في : ًلاٌ
ٌ
لِع عىدهم مسوهت

. هفظه، ٌعني هرا الري واله، ئن لم ًػسوه في هفظه ومالهم

 ٌالىهابىن النهابىن هإالء غلـ،: كا ،
ٌ
م ؾبًعا، الشً أن جىحههم خؿأ ٌ وهإالء، هرا فٍس هإالء هظسوا :  فُلى

في عاحل دهُاهم، وأهملىا آلاحل مً الدهُا وآلاخسة، وهرا حمٌُل، ٌعني حتى العاكبت في الدهُا أًًػا لِظذ 

. لهم

 في الدهُا وآلاخسة، ئن لم ًحطل لهم ما ًطلح 
ٌ
 زدًئت

ٌ
وأهملىا آلاحل مً دهُاهم و خستهم، فعاكبتهم عاكبت

. عاكبتهم مً جىبٍت وهحىها

  ،ٌم  مً هللا هرا فٍس
ٌ

م الثاوي عىدهم خىف ًٌ ًمىعهم عً ما ٌعخلدوهه كبًُحا مً ظلم الخلم، - حعالى-الفٍس ودً

ًٌ واحٌب، لىً كد ٌعخلدون مع ذلً أن الظُاطت ال جخم ئال بما ًفعله أولئً مً : كاٌوفعل اإلاحازم،  هرا حظ

الحسام، فُمخىعىن بمعنى ال ًخعاوهىن مع الظلؿان، ٌعني الشً أن الىالة كد ًفعلىن محسًما، وأهذ زحٌل 

، وفعل هإالء الىالة محسٌم، لىً أًًػا أحُاًها أن جمخىع أو أن ما جىظس 
ٌ
ضالٌح، هرا هالم الشُي، وعىدن عفت

ؤلاًتابي، أو الجاهب الحالٌ كد ًيىن أزجح، كد ٌعخلدون أن الظُاطت ال جخم ئال - ئن صح الخعبير-ئلى الجاهب 

مىعىن عنها مؿلًلا، ال، هرا اإلاخؿئ في خؿئه، لىً حاهب  بما ًفعله أولئً مً الحسام، فُمخىعىن ٍو

الطىاب، وحاهب الحم الري أو حتى حاهب الىالًت التي حظخلُم بها أمىز الىاض ال ًيبغي أن ًلغىها، ًيبغي أن 

ًيىهىا مخىاشهين، فهم ًظىىن أن الظُاطت هما ًلٌى ال جخم ئال بما ًفعله أولئً مً الحسام، فُمخىعىن 

 عً هفظُاث عً هإالء الىزعين، 
ً

مىعىن عنها مؿلًلا، هرا غير طدًٍد، لىً أًًػا جيلم الشُي هالًما حمُال ٍو

 ٌ ، وعىده ما ًمىعه، لىً ًلى
ٌ

زبما وان في هفىطهم حيٌن أو بخٌل، أو غُم : ٌعني هرا عىده وزٌر، وعىده خىف

خلٍم، أًًػا هرا عجٌُب ئن صح الخعبير جحلُل الشُي الىفس ي لبعؼ ؾبائع الطالحين، وبعؼ الفئت 

، ووزٌر، لىً عىده خىف، عىده حيٌن، فىكىر اإلاظالم مً الظلؿان أحُاًها ال : الطالحت، وكاٌ ًٌ
ِّ
 ً هى خيٌر، ود



4 

جمىع أن ًخعاون معه الىاض، بل ًتب أن ًخعاوهىا معه، هما مس معىا في هالم الشُي ابً جُمُت، والشُي ابً 

. عثُمين، ولهرا الخىازج مشيلتهم في هره

  خسج عليهم، والًترن الخعاون معهم، البد في الخعاون ًُ لسون على مظاإلاهم، لىً ال  ًُ وعم عىدهم مظالم، لىً ال 

 لعله مس معىا هما حعلمىن أهه أحُاًها كد جخعاون مع طلؿاٍن، بأن معهم، في حىاهب الحم، وفي جخفُف الظلم،

. جخفف ظلمه

ا،            
ً
مىعىن عنها معلل  فُمخىعىن ٍو

  ،إلااذا؟ كاٌٌعني ال ًخعاوهىن  : ٌ زبما حيٌن، أو بخٌل، أحُاًها هى زحٌل ضالٌح، ما ًبرٌ ال حظخلُم : وزبما، ًلى

 ٌ  ٌعني ًا ئخىاوي هم هى حمُل أو غُم خلٍم،: الىاض ئال بعؿاٍء، وحين أًًػا ألهه لً ًخعاون، وألادق منها ًلى

 ؤلاخىة الطالحين الؿُبين أن ًخفلدوا أهفظهم في أخالكهم، جسي أحُاًها السحل علُه طُما 
ً
الىالء وخاضت

، وال 
ً
الطالح، واإلاسأة عليها طُما الطالح والخير، لىً خللها غٌُم، وخلله غُم، وال ًياد جسي علُه ابدظامت

علم الىاض جىظس ئلى  ٌُ  للىاض، والطُما ألن الىاض وهرا ًيبغي أن 
ً

جياد جسي علُه زفًلا، وال جياد جسي علُه جحمال

يبغي أن ًخمثل السحل الطالح كدز ؤلاميان بظمى ألاخالق  .الطالحين على أنهم مثالُىن، ٍو

           ٌ  وسبما وان في هفىظهم جبٌن، أو بتٌل، أو ضُم خلٍم، ًىضم إلى ما معهم مً الذًً،: فالشُخ ًلى

  لىً أًًػا مشيلت ئذا وان حبًىا معه بخٌل أًًػا معه غُم خلٍم ،
ٌ
ًٌ ووزٌر وعفت .  عىدهم دً

 ٌ بظبب حبنهم وبخلهم وغُم خللهم، كد ًلعىن أحُاًها في جسن واحٍب، ًيىن هدُتت لعفخه، أو : ولهرا ًلى

 بمعنى أن أحُاًها كد جخعاون مع مظلىهم العفُف، جسههم لهرا الىاحب أغس عليهم مً بعؼ اإلاحسماث،

 للمظلمين، أهذ صحُح كد 
ً
طلؿاٍن، وئن وان ًأجُه محسًما، لىً أن جخفف مً هرا اإلاحسم، وجتلب مطلحت

 أغس عليهم مً بعؼ اإلاحسماث التي زأوها مً جتاوش 
ً

جلٌى ٌعني فترن هرا الىاحب والخعاون مع الظلؿان مثال

. الظلؿان في عؿائه، أو جتاوش الظلؿان في أخره

  ،يىن الىهي عىه مً الطد عً طبُل هللا بمعنى جمىعه وأهذ جىكع في أو ًلعىن في الىهي عً واحب، ٍو

 أهير
ً
. مفظدٍة أهير، أو جدزأ مطلحت

 وكذ ًىىهىن مختولين،: كاٌ           

  ٌ وكد ًيىن هإالء الطالحىن العفُفىن :  أًًػا هرا مً جحلُل الشُي، وحسضه على أن ًيىن مخىاشًها، ًلى

، بمعنى أن هره  ٌٌ ٍ ما غير مخعاوهين، كد ًيىهىن مخأولين، لِع لهم اطخدالالتهم، هحً هلٌى مخأو
الرًً ئلى حد 

، وكد ًيىهىن مخأولين
ً
. وحهت هظسه لىنها لِظذ طلُمت

، وال ًخم إال باللخاٌ،            
ٌ
 وسبما اعخلذوا أن إهياس رلً واجٌب، هزا مشيلت

   ،والخىازج، ؤلاهياز على الظلؿان ال ًيىن ئال باللخاٌ، فُلاجلىن اإلاظلمين هما فعلذ الخىازج 
ٌ
هره مشيلت

. اهظس هُف ًطل بهم الحد
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 هالم الشُي : ٌ كد ًطلح : وهإالء ال جطلح بهم الدهُا وال الدًً اليامل، إلااذا وال الدًً اليامل؟ ألهه طىف ًلى

. بهم بعؼ أهىار الدًً، وبعؼ أمىز الدهُا، لطالحهم وعفتهم، لىً هرا ال ًىفي

  عفى عنهم وكد ٌعفى عنهم فُما احتهدوا فُه فأخؿأوا، ُي ٌُ عفى في حلىق وكد  ٌُ عفى عما بُنهم وبين هللا، ال 

يبغي أن ًفلهها ؾلبت - زحمه هللا وحفظه- وبهرا أًًػا الشُي ابً عثُمين آلادمُين أبًدا، ، ٍو
ً
 غابؿت

ً
ذهس عبازة

واإلاخأٌو ال ًفعل الفعل وهى ًسي أهه عاٍص هلل، وئهما : في اإلاخأولين- زحمه هللا-العلم، ًلٌى الشُي ابً عثُمين 

. ًفعل الفعل، وهى ًسي أن هرا هى ما ًلخػُه الشسر

  سد ًُ ، واإلاخأٌو ال ٌعني أن ال  ٌٌ هره ًيبغي أن ًخمثلها ؾلبت العلم، وهم ًىظسون في أكىاٌ ئخىانهم، هى مخأو

ل هى طبُل ؤلاعراز والعرز، لىً لِع طبُل  عرز، الخأٍو ٌُ علُه، وال ٌعني أن ال ًخؿأ، لىً ًيبغي أن 

له  له، لىىه ال ٌعني أهه بالػسوزة أن ًيىن جأٍو ، ومعروٌز في جأٍو ٌٌ  هى في هفظه مخأو
ً

ب، وكد ًيىن مخأوال الخطٍى

 ٌ ئهه لم ًفعل الفعل وهى ًسي أهه عاٍص هلل، وئهما وعخلد أهه فعله وهى : صحًُحا، لىً مً عرزها له أن هلى

ا في حسجُل ئن صح الخعبير، أو حفظ اإلاىاكف   حدًّ
ٌ
ًسي أن هرا هى ما ًلخػُه الشسر، هره ًا ئخىاوي مهمت

ألهل العلم، ولؿلبت العلم، الطُما حُىما وظمع هالمهم، أو حُىما هىظس في خؿابهم أو في هخابهم أو في 

. مإلفاتهم

  ٌ . وكد ًيىهىن مخأولين، وزبما اعخلدوا أن ئهياز ذلً ئلى  خسه: فالشُي ابً جُمُت ًلى

عفت عنهم في ما اجتهذوا فُه فتخعتوا،:  كاٌ            ٌُ  وكذ 

   عفى عنهم ؾبًعا في حم هللا  على اإلاشاحت،-عصَّز وحلَّز -ٌُ
ٌ
 وحدود هللا وحلىكه ، لىً حلىق آلادمُين ال، مبيُت

. هما حعلمىن الظلؿان ًلُمها، واإلاخأٌو له هظسجه

غفش لهم كفىسهم، : كاٌ              َو

  غفس لهم كطىزهمم ألنهم مخأولىن ٌُ . ٌعني حُىما جأولىا وهم مخؿئىن الشً أنهم ملطسون، لىً 

، الرًً غل طعيهم في الحُاة - وظأٌ هللا الظالمت-وكد ًيىهىن 
ً

ً أعماال ال مخأولين، وئهما ًيىهىا مً ألاخظٍس

. الدهُا، وهم ًحظبىن أنهم ًحظىىن ضىًعا

            ٌ لت مً ال ًتخز لىفعه، وال ٌععي غيره، وال ًشي أهه ًختلف الىاط،: ًلى  وهزه ظٍش

 ،لىً ال ٌعؿي وال ًأخر ، ًٌ ، وفُه جدً
ٌ

م، الري هى فُه حعفف ٌ  هرا الفٍس ال ًأخر لىفظه، وال ٌعؿي :  ًلى

لغيره، وال ًسي أهه ًخألف الىاض مً الىفاز والفتاز، ال بماٌ وال بىفع، هرا ما ًمىً، هرا طد أبىاب 

الظُاطت الشسعُت، أال ًأخر لىفظه، هرا وزٌر هى بىفظه أبطس، لىً ال ٌعؿي غيره، ال، وأًًػا ال ًسي 

طسة . الخألُف، أًًػا هرا ال، هما فعل ذي الخٍى

  سي أن ئعؿاء اإلاإلفت كلىبهم مً هىر الجىز والعؿاء اإلاحسم، الشً أن هرا ؾبًعا غير ٌٍ وال بىفٍع، ٍو ال بما

. مظخلٍُم 
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م الثالث: سحمه هللا حعالى-كاٌ  } وخلفاؤه - صلى هللا علُه وظلم-ألامت الىظغ، وهم أهل دًً محمٍذ : الفٍش

بحعب - وإن واهىا سؤظاا-على عامت الىاط وخاصتهم إلى ًىم اللُامت، وهى إهفاق اإلااٌ واإلاىافع للىاط 

الحاجت، إلى صالح ألاحىاٌ، وإلكامت الذًً، والذهُا التي ًحخاا إليها الذًً، وعفخه في هفعه، فال ًتخز ما ال 

﴾ ٌعخحله، فُجمعىن بين الخلىي وؤلاحعان
َ
ىن

ُ
ْحِعى ًَ ُهم مُّ ِزً

َّ
ْىا َوال

َ
ل

َّ
ًَ اج ِزً

َّ
 َمَع ال

َ
ه

َّ
[. 128: الىحل] ﴿ِإنَّ الل

لت . وال جخم العُاظت الذًيُت إال بهزا، وال ًفلح الذًً والذهُا إال بهزه العٍش

وهزا هى الزي ًععم الىاط ما ًحخاجىن إلى ظعامه، وال ًتول هى إال الحالٌ العُب، جم هزا ًىفُه مً 

ؤلاهفاق أكل ما ًحخاا إلُه ألاولىن، فإن الزي ًتخز لىفعه، جعمع فُه الىفىط، ما ال جعمع في العفُف، 

لىي حشمت الذًً، وفي الصحُحين 
ُ
فلح به الىاط في دًنهم ما ال ًفلحىن بالثاوي، فإن العفت مع اللذسة ج ٍو

: بمارا ًتمشهم ؟ كاٌ: صلى هللا علُه وظلم-أن هشكل ملً الشوم، كاٌ له عً الىبي : "عً أبي ظفُان بً حشب

ًا : علُه العالم-أن هللا أوحى إلى إبشاهُم الخلُل : "وفي ألاجش" ًتمشها بالفالة والفذق والعفاف والفلت

 ؟ ألوي سأًت الععاا أحب إلًُ مً ألاخز
ً

. إبشاهُم أجذسي لم اجتزجً خلُال

هزا الزي رهشهاه في الشصق، والععاا، الزي هى السخاا، وبزٌ اإلاىافع، هظيره في الفبر والغضب، الزي هى 

. الشجاعت ودفع اإلاضاس

-كعٌم ٌغضبىن لىفىظهم ولشبهم، وكعٌم ال ٌغضبىن لىفىظهم وال لشبهم، والثالث : فإن الىاط جالجت أكعاٍم 

ما ضشب : "، كالت-سض ي هللا عنها-أن ٌغضب لشبه ال لىفعه هما في الصحُحين عً عائشت - وهى الىظغ

ا كغ، إال أن ًجاهذ في ظبُل : سظٌى هللا صلى هللا علُه وظلم بُذه
ً
، وال شِئ

ً
، وال دابت

ً
خادًما له، وال امشأة

هللا، وال ِهَُل مىه ش يٌا فاهخلم لىفعه كغ، إال أن جىتهً حشماث هللا، فإرا اهتهىت حشماث هللا، لم ًلم لغضبه 

ا حتى ًيخلم هلل
ً
".  شِئ

فتما مً ٌغضب لىفعه ال لشبه، أو ًتخز لىفعه وال ٌععي غيره، فهزا اللعم الشابع، شش الخلم، ال ًفلح بهم 

ًٌ وال دهُا، هما أن الفالحين أسباب العُاظت الياملت، هم الزًً كامىا بالىاجباث وجشهىا اإلاحشماث، وهم  دً

غضبىن لشبهم إرا اهتهىت محاسمه،  الزًً ٌععىن ما ًفلح الذًً بععائه، وال ًتخزون إال ما أبُح لهم، َو

عفىن عً حظىظهم، وهزه أخالق سظٌى هللا  في بزله ودفعه وهي أهمل ألامىس، وولما - صلى هللا علُه وظلم-َو

عخغفش هللا بعذ رلً مً كفىسه أو  وان إليها أكشب، وان أفضل، فلُجتهذ اإلاعلم في الخلشب إليها بجهٍذ، َو

مً الذًً، فهزا في كٌى هللا - صلى هللا علُه وظلم-جلفيره بعذ أن ٌعشف هماٌ ما بعث هللا حعالى به محمًذا 

ْهِلَها﴾ :ظبحاهه وحعالى- 
َ
ى أ

َ
اِث ِإل

َ
َماه

َ ْ
وا ألا دُّ

َ
ه

ُ
ن ج

َ
ْم أ

ُ
ُمُشه

ْ
ت ًَ  

َ
ه

َّ
 .{وهللا أعلم[ 58: اليعاا] ﴿ِإنَّ الل

  م الثالث، فهى الىطـ، ما طماه ألامت الىطـ، وهم أهل دًً محمٍد ، وأًًػا -ضلى هللا علُه وطلم-أما الفٍس

خلفاؤه على عامت الىاض، وخاضتهم ًىم اللُامت، وهى ئهفاق اإلااٌ، واإلاىافع للىاض، وئن وان زؤطاء بحظب 

الحاحت، بمعنى ٌعؿي الظلؿان والىالة ًىفلىن ألامىاٌ على حظب الحاحت، ٌعؿىن السؤطاء وأصحاب 

اإلاطالح، وأصحاب الىالًاث، ول حظب الحاحت، أي بحظب ما ًطلح ألاحىاٌ، وما ًلىم به الدًً والدهُا، 

والدهُا أًًػا التي ًحخاج ئليها الدًً، وأًًػا عفخه في هفظه، ٌعني الىالي والظلؿان وضاحب الىالًت، طىاًء 

 العفت اإلاالُت، فال ًأخر 
ً
 ضغسي أو هيري، هى مً أميز ما ًميزه في الطالح، أن ًيىن عفًُفا، وخاضت

ً
واهذ والًت
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ًَ ُهم : ما ال ٌظخحله، فُيىن ًتمع بين الخلىي وؤلاحظان، في كىله ِزً
َّ
ْىا َوال

َ
ل

َّ
ًَ اج ِزً

َّ
 َمَع ال

َ
ه

َّ
﴿ِإنَّ الل

﴾ 
َ
ىن

ُ
ْحِعى ، اجلىا في أهفظهم مً حُث أنهم عفًىا، وال -عصَّز وحلَّز -، جخحلم لهم معُت هللا [128: الىحل] مُّ

. ًأخرون ئال حلهم، وأحظىىا برلىا للىاض ما ًمىً برله في وحىهه

 وال جخم العُاظت الذًيُت إال بهزا،: كاٌ         

  ،لت،  بمعنى باإلعؿاء في وحهه، وعً ضالح الىالي بىفظه هرلً أًًػا وال ًطلح الدًً والدهُا ئال بهره الؿٍس

 
ً

. ٌعني ضالًحا جاًما وهماال

 وهزا هى الزي ًععم الىاط ما ًحخاجىن إلى إظعامه بعض اليسخ، : كاٌ          

 وال ًأول هى . وهىا ئلى ؾعامه، ئلى ئؾعامه أظهسم ألهه الفعل مخعٍد، الري ًؿعم الىاض ما ًحخاحىن ئلى ئؾعامه

، هى ًأخر له ؾبًعا الشً أهه ًأخر مً بِذ اإلااٌ، هما أن الصحابت كدزوا 
ٌ

ئال الحالٌ الؿُب، ألهه عفُف

، ال ئشياٌ فُه، فال ًأول هى ئال الحالٌ  ٌٌ ألبي بىس حُىما جىلى، أعؿىه كظمه مً بِذ اإلااٌ، فهرا حال

. الؿُب

  وفُه مً الىزر، وفُه مً الصهد، بحُث ،
ٌ

زم هرا ًىفُه مً ؤلاهفاق أكل ما ًحخاج ئلُه ألاولىن، ألهه عفُف

ًىفُه مً ؤلاهفاق ٌعني على هفظه، أكل مما ًحخاحىن ألاولىن، :  ولهرا كاٌأهه ال ًأخر ئال حاحخه الحلُلُت،

، لىً عليهم حيٌن وبخٌل 
ٌ
. طىاًء وان الىهاب النهاب، أو الري معه آلاخسون، الري عليهم عفت

 فإن الزي ًتخز لىفعه،           

  ،وهرا جحرًٌس مً الشُي ، فان الري ًأخر لىفظه، جؿمع فُه الىفىض، ٌعني غير العفُف جؿمع فُه الىفىض

 حُىما ًيىن اإلاخىلي على الىالًاث وؤلادازاث ًأخر، فان الىاض جؿمع فُه، وحُىما ًيىن عفًُفا وهرا صحٌُح،

 ٌ فان الري ًأخر لىفظه، جؿمع فُه الىفىض، ما ال جؿمع في : ووزًعا، الىاض ال جؿمع فُه، الشُي ًلى

طلح به الىاض في دًنهم ما ال ًطلحىن بالثاوي، ؾبًعا الري هى العفُف، ًطلح الىاض حُىما  العفُف، ٍو

طلح به الىاض، ما ال  عؿي، هرا ًطلح به ألاحىاٌ، ٍو ًيىن الىالي عفًُفا، ولىىه حظً الظُاطت، ًبرٌ َو

عؿي . ًطلحىن بالري ًأخر َو

 ٌالطالحُاث عىده، : كا ، ٌٍ ظخؿُع أن ًأخرم ألهه وا فان العفت مع اللدزة جلىي حسمت الدًً، هى كادٌز، َو

حترمه الىاض، بل دهابىهه، وال  وألامىز جحذ طُؿسجه، فاذا وان عفًُفا مع اللدزة ًلىي الدًً بالفعل، ٍو

.  ٌظخؿُعىن أن ًلدمىن على ما ًلدمىن علُه لى وان الىالي غيره

            ٌ  فإن العفت مع اللذسة جلىي حشمت الذًً،: فالشُخ ًلى

 ام ألن الىالة مً هرا الىىر بلى الدًً كىًٍ .  ًبلى أهل الدًً، ٍو

ضلى هللا علُه -أن هسكل ملً السوم، كاٌ له ٌعني طأله عً الىبي : "وفي الصحُحين عً أبي طفُان بً حسب

، "ًأمسها بالطالة والطدق والعفاف والطلت: ، كاٌ-ضلى هللا علُه وطلم-بماذا ًأمسهم؟ ٌعني الىبي : وطلم

.  العفاف، بل أظً الشاهد الثالزت ولها، الطدق، والعفاف، والطلت: الشاهد
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  حتى ولى ،
ً
الطلت ؾبًعا العؿاء، طىاًء واهذ ضلت زحٍم، ألن الطلت ٌعير عنها باعؿاء اإلااٌ، ألنها حعؿُه ضلت

، فالطدق والعفاف والطلت جطلح ولها شاهد إلاا أزاده الشُي
ً
ا، ٌعد في الاضؿالح ضلت ًُ . أعؿُذ أحىب

 ؟ ألوي زأًذ : علُه الظالم-أن هللا أوحى ئلى ئبساهُم الخلُل : "وفي ألازس 
ً

ًا ئبساهُم أجدزي لم اجخرجً خلُال

. العؿاء أحب ئلًُ مً ألاخر

  ٌ  عىد هرا ألازس، ًلى
ٌ
الظاهس أهه لِع بصحٍُح ئلى  خسه، لىً بالسحىر ئلى : الشُي ابً عثُمين له وكفت

اإلاطادز، جىاكله الظلف عً ًىطف بً ألاطباؽ، أخسحه أبى وعُم في الحلُت، وأًًػا عً وهب بً مىبه، 

، وهرا ال ًخعازع ؾبًعا أن  ٌٍ أخسحه ابً عظاهس، وذهسه الظُىؾي في الدز اإلاىثىز، فهى مأزىٌز على ول حا

لت ئبساهُم لِع مً هرا وحدها، وئهما مً أهه غحى بابىه، وأهه اطختاب 
ُ
 هما كاٌ الشُي، أن خ

ً
ًيىن فعال

ٌٍ ال ًبدو أن زمت حعازٌع بين -عصَّز وحلَّز -أمس هللا  ، ومعلىٌم ملام ئبساهُم في الحىُفُت والخلت، لىً على ول حا

. هرا وهرا

 هزا الزي رهشهاه في الشصق،: جم كاٌ           

  ،ٌالسشق هى الري ٌعؿى مً بِذ اإلااٌ، وما ٌعؿُه الظلؿان إلاً ٌعؿي ٌعني في دخٌى بِذ اإلاا. 

  
ً
والعؿاء، الري هى السخاء، وبرٌ اإلاىافع، هظيره ٌعني ًلابل العؿاء حُىما ٌشح، أو حُىما ال جسي مىاطبت

ًيبغي هما ًتب على ؤلاوظان : للعؿاء، ملابله الطير والغػب، الري هى الشجاعت ودفع اإلاػاز، بمعنى

. بالعؿاء والبرٌ أن ًخطف بالطير

كعٌم ٌغضبىن لىفىظهم ولشبهم، وكعٌم ال ٌغضبىن : فإن الىاط في الغضب ٌععي جالجت أكعاٍم : ولهزا كاٌ

 الزي ٌغضب لشبه ال لىفعه،- وهى الىظغ-لىفىظهم وال لشبهم، والثالث 

   ،ٌعني ٌغػب لىفظه ولسبه، وكظٌم ال ٌغػب لىفظه وال لسبه ،
ٌ
 عللُت

ٌ
والشً أن هرا الخلظُم أًًػا كظمت

، ولهرا جلٌى -ضلى هللا علُه وطلم- هما وان خلم هبِىا محمٍد والىطـ ٌغػب لسبه وال ٌغػب لىفظه،

، وال شًِئا : ما غسب زطٌى هللا ضلى هللا علُه وطلم بُده: "زض ي هللا عنها-عائشت 
ً
، وال دابت

ً
خادًما له، وال امسأة

كـ، ئال أن ًتاهد في طبُل هللا، وال هُل مىه ش يٌء فاهخلم لىفظه كـ، ئال أن جىتهً حسماث هللا، فاذا 

".  اهتهىذ حسماث هللا، لم ًلم لغػبه شًِئا حتى ًيخلم هلل

، أو ًتخز لىفعه وال ٌععي غيره، فهزا هى شش -وعتٌ هللا العالمت-فتما مً ٌغضب لىفعه ال لشبه : كاٌ

 الخلم،

  وال دهُا، وهرا صحٌُح، الري فلـ ًدوز هما ًلاٌ ًدوز حٌى ًٌ د دهُا لىفظه، ال ًطلح بهم دً  ٌعني ًٍس

ًٌ وال دهُا . هفظه، وال ٌغػب ئال لىفظه، وال ٌعؿي ئال هفظه، هرا ال ًطلح به ال دً

هما أن الفالحين أسباب العُاظت الياملت، هم الزًً كامىا بالىاجباث وجشهىا اإلاحشماث، وهم الزًً ٌععىن 

 ما ًفلح الذًً بععائه،
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  بمعنى ألنهم أٌو أهل العفت، وأًًػا حظً طُاطٍت، فهم ٌعؿىن ما ًطلح الدًً بعؿائه، وال ًأخرون ئال ما 

عفىن عً حظىظهم، بمعنى أنهم ٌعفىن، وال ًأخرون أو  غػبىن لسبهم ئذا اهتهىذ محازمه، َو أًبح لهم، َو

. ًصهدون في ما ًخعلم بحلىكهم، أو بما ًخظ حلىكهم أو حظىظهم

وهي أهمل ألامىس، وولما وان إليها : كاٌ. في بزله ودفعه- صلى هللا علُه وظلم-وهزا أخالق سظٌى هللا : كاٌ

 أكشب، وان أفضل،

  ولىً ولما -علُه الطالة والظالم-في هماله - ضلى هللا علُه وطلم- الشً أن البشس لً ًبلغىا مبلغ الىبي ،

ظخغفس هللا بعد ذلً مً كطىزه أو جلطيره  كسب مىه وان أفػل، فلُتتهد اإلاظلم في الخلسب ئليها بتهٍد، َو

بمعنى مادام أن اإلاظلم عسف الجادة، - ضلى هللا علُه وطلم-بعد أن ٌعسف هماٌ ما بعث هللا حعالى به محمًدا 

وعسف اإلامىىر، وعسف اإلاشسور، وعسف ما وان مً هفظه، وما وان لسبه، وما وان أًًػا مً حله، ومً غير 

. ضلى هللا علُه وطلم-حله، مادام أهه عسف، فلُتتهد ولُخحس، ولُبرٌ وطعه في أن ًلترب مً طيرة الىبي 

  مً كطىزه أو جلطيره، وفسَّزق بين اللطىز والخلطير، : وكف عىد كىله- زحمه هللا-الشُي محمد بً عثُمين

لٌم هىرا كاضٌس، ئن اللطىز ال اخخُاز للعبد فُه، والخلطير ًيىن باخخُازه،: وكاٌ
ُ
، ٌعني خ

ٌ
 فاللطىز ؾبُعت

لطس في جىفُره  لم ؤلاوظان كاضًسا، والخلطير مً هظبه، فهى ًلطس في ؾلب الحم، مع جمىىه مً ؾلبه، ٍو
ُ
خ

. ما كدز على جىفُره

ٌِ ﴾ :وأما كىله حعالى: كاٌ: سحمه هللا حعالى في ففل ألامىاٌ-كاٌ } َعْذ
ْ
ُمىا ِبال

ُ
ْحى

َ
ن ج

َ
اِط أ

َّ
 الى

َ
ْم َبْين

ُ
ْمخ

َ
ا َحى

َ
 ﴿ َوِإر

:   فإن الحىم بين الىاط ًىىن في الحذود والحلىق، وهما كعمان،[58: اليعاا]

 ٌ الحذود والحلىق التي لِعت للىٍم معُىين، بل مىفعتها إلاعلم اإلاعلمين أو هىٍع منهم، وولهم : فاللعم ألاو

م، والعشاق، والضهاة وهحىهم، ومثل: محخاٌا إليها، وحعمت حذود هللا، وحلىق هللا مثل : حذ كعاع العٍش

الحىم في ألامىاٌ العلعاهُت، والىكىف والىصاًا التي لِعت إلاعيٍن، فهزه مً أهم أمىس الىالًاث، ولهزا كاٌ 

، فلُل: "سض ي هللا عىه-علّي بً أبي ظالب 
ً
 واهت أو فاجشة

ً
ًا أمير اإلاهمىين هزه البرة : ال بذ للىاط مً إماسٍة بشة

جاهذ بها العذو، : سض ي هللا عىه-كذ عشفىاها، فما باٌ الفاجشة؟ فلاٌ  جلام بها الحذود، وجتمً بها العبل، ٍو

لعم بها الفيا ".  ٍو

وهزا اللعم ًجب على الىالة البحث عىه، وإكامخه مً غير دعىي أحٍذ به، وهزلً جلام الشهادة فُه، مً غير 

دعىي أحٍذ به، وإن وان الفلهاا كذ اخخلفىا في كعع ًذ العاسق، هل ًفخلش إلى معالبت اإلاعشوق بماله؟ على 

كىلين في مزهب أحمذ وغيره، لىنهم مخفلىن على أهه ال ًحخاا إلى معالبت اإلاعشوق، وكذ اشترط بعضهم 

 
ٌ
. {اإلاعالبت باإلااٌ، لئال ًىىن للعاسق فُه ششهت

 ٌوا : فهرا في كٌى هللا حعالى: هرا اللظم، الحظ أهه في  خس الفلسة الظابلت كا دُّ
َ
ه

ُ
ن ج

َ
ْم أ

ُ
ُمُشه

ْ
ت ًَ  

َ
ه

َّ
﴿ِإنَّ الل

ْهِلَها ﴾
َ
ى أ

َ
اِث ِإل

َ
َماه

َ ْ
ٌعني هرا اللظم الظابم مً أٌو ما بدأها مً الىالم علُه وآلاًاث، وله  [58: اليظاء] ألا

ى هالم عً هرا الجصء مً آلاًت، عً حصٍء، ألن الشُي ًخيلم عنها واملت 
َ
اِث ِإل

َ
َماه

َ ْ
وا ألا دُّ

َ
ه

ُ
ن ج

َ
ْم أ

ُ
ُمُشه

ْ
ت ًَ  

َ
ه

َّ
﴿ِإنَّ الل

﴾ ٌِ َعْذ
ْ
ُمىا ِبال

ُ
ْحى

َ
ن ج

َ
اِط أ

َّ
 الى

َ
ْم َبْين

ُ
ْمخ

َ
ا َحى

َ
ْهِلَها َوِإر

َ
[. 58: اليظاء] أ
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  ٌ ْهِلَها ﴾ :فالجصء ألاو
َ
ى أ

َ
اِث ِإل

َ
َماه

َ ْ
وا ألا دُّ

َ
ه

ُ
ن ج

َ
ْم أ

ُ
ُمُشه

ْ
ت ًَ  

َ
ه

َّ
 هى ما طبم مً أٌو ما بدأها في هره ،﴿ ِإنَّ الل

. الجلظاث اإلابازهت

 ٌاِط ﴾: وأما كىله حعالى: آلان كا
َّ
 الى

َ
ْم َبْين

ُ
ْمخ

َ
ا َحى

َ
 ئذن هرا هى الجصء الثاوي، وهى ًخعلم بالحلىق ﴿ َوِإر

وعجٌُب اطخحػازه ليل ما كاٌ، واطخصحابه - زحمه هللا-ٌعني ؾٌى هفع الشُي . والحدود، هما كاٌ الشُي

ب والدظلظل ئن صح الخعبير العلمي واإلاىؿلي في جألُف الشُي، واطخحػازه ليل ما كاٌ . للدظلظل الغٍس

 ٌوأما كىله حعالى: فلا :﴿ ﴾ ٌِ َعْذ
ْ
ُمىا ِبال

ُ
ْحى

َ
ن ج

َ
اِط أ

َّ
 الى

َ
ْم َبْين

ُ
ْمخ

َ
ا َحى

َ
 فان الحىم بين الىاض ًيىن في ،َوِإر

. الحدود والحلىق، وهما كظمان

 ٌكا : ٌ . الحدود والحلىق التي لِظذ للىم معُىين: فاللظم ألاو

  ًاللظم الثاوي طىف ًأحي بعد مائٍت وعشس ضفحاٍث، طِخيلم ؾبًعا عً الحىم في الحدود والحلىق، وع

س، وعً حهاد  خيلم عً الخعٍص علىبت اإلاحازبين، وحد الظسكت، وحد الصها، وعً حد شسب الخمس، واللرف، ٍو

الىفاز، زم ًيخلل ئلى حلىق اإلاعُىين، هىا حلىق غير اإلاعُىين، الحدود والحلىق التي لِظذ للىٍم معُىين، 

. اللظم الثاوي للمعُىين، وطىف ًأحي بعدها ًخيلم عً حمُع حد الظسكت والصها وشسب الخمس ئلى  خس

ٌ : فلاٌ             الحذود والحلىق التي لِعت للىٍم معُىين، بل مىفعتها إلاعلم اإلاعلمين،: فاللعم ألاو

  ٌعني لعمىم اإلاظلمين، أو هىٍر منهم، كد ًيىن للختاز، كد ًيىن للحيام، كد جيىن للصزار، للفالحين، لؿبلٍت 

. أو إلاتخمٍع معيٍن 

  وولهم محخاٌج ئليها، ألنها كد ًيىن منها ما ٌظمى باإلاطؿلح العام اإلاعاضس، الحم العام، الحم العام هى حم

 الظلؿان والىالي 
ً

اإلاتخمع، بل حم الخاص هى لشخطه، بِىما الحم العام هى حم اإلاتخمع، والري فعال

. والحاهم هى اإلاظئٌى عً حماًخه، وعً زعاًخه

م، والعشاق، والضهاة وهحىهم، ومثل: وولهم محخاٌا إليها، وحعمت حذود هللا، وحلىق هللا مثل : حذ كعاع العٍش

 الحىم في ألامىاٌ العلعاهُت،

  ،ٌعني ألامىز الظلؿاهُت هما كلىا مثل مىازد بِذ اإلااٌ، والىكىف ٌعني ألاوكاف، والىضاًا التي لِظذ إلاعيٍن 

أوكاف الير والىضاًا، فهره مً أهم أمىز الىالًاث، التي طبم مً الىالًاث التي هي اإلاىاضب، وهىا الىالًاث 

. التي هي ألامىاٌ التي فيها حدوٌد وحلىٌق 

، فلُل: سض ي هللا عىه-ولهزا كاٌ علي بً أبي ظالب 
ً
 واهت أو فاجشة

ً
ًا أمير اإلاهمىين : البذ للىاط مً إماسٍة، بشة

 ٌععي، فما باٌ الفاجشة؟ 
ً
 صالحت

ً
 هزه البرة كذ عشفىاها، أن جىىن ؤلامامت بشة

 ٌ؟ كا
ً
 وفاحسة

ً
، إلااذا؟ كاٌ : ٌعني هُف جيىن والًت

ً
جلام بها الحدود، : زض ي هللا عىه-وعم، البد ولى واهذ فاحسة

لظم بها الفيء، بمعنى هي التي جلىم بظُاطت الىاض، لى ذهبذ الىالًت  تاهد بها العدو، ٍو وجأمً بها الظبل، ٍو

 
ً

ليان الىاض في هسٍج وواهىا في فىض ى، وهما هى مالحظ آلان وظأٌ هللا الظالمت في بعؼ حيراهىا الرًً فعال

. زاحذ والًتهم وذابذ، وجفسكىا جحذ ول طماٍء وفىق ول أزٍع 
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 ٌأما الفاحسة، كا ،
ٌ
، ًلٌى اليرة معسوفت

ً
جلام بها الحدود، بمعنى ًحفظ حلىق الىاض : ولى واهذ فاحسة

، وفي أطىاكهم، وفي مدازطهم، وفي أطفازهم وجىلالتهم  ًٌ اإلاحاهم كائمت، واليل ًأخر حله، واليل في بِخه  م

لظم بها الفيء، بمعنى آلان الفيء هرا وان في اللدًم،  تاهد بها، ٍو  مىىن، هره الحدود، وجأمً الظبل، ٍو

ت، واللؿار العام، واللؿار الخاص،  آلان وظائف الدولت أهير، وظائف الدولت الىظائف اإلادهُت، والعظىٍس

واللؿار الخيري، ول هره آلان مً وظائف الدولت، والشئىن الصحُت، والشئىن الخعلُمُت، والشئىن 

.  الاحخماعُت، هره ولها ال جلىم ئال بىالًت

 ٌوهرا اللظم، هرا ؾبًعا هرا الخير عً هره مىكىف، لىً وحد أًًػا مسفىًعا، وهى حمُل الحلُلت، : كا

ومسفىر عىد الؿيراوي، عً شز بً حبِش، احخماٌ الىكذ كد ٌعالجىا كبل أن هىهي الىالم عً هره الفلسة، 

ٌب مً لفظ علي    مسفىٌر أًًػا زوي، وأحب أن حظمعىه حمٌُل كٍس
ٌ

. لىً هحاٌو هنهيها، حدًث

 ٌفلاٌ -زض ي هللا عىه-إلاا أهىس الىاض طيرة الىلُد بً علبت، فصعىا ئلى ابً مظعىد : عً شز بً حبِش، كا ،

ضلى هللا علُه -اضيروا، فان حىز ئمام خمظين عاًما، خير مً هسٍج شهًسا، وذلً أوي طمعذ زطٌى هللا : لهم

ٌ - وطلم لظم بِىىم فُأول ،«البذ للىاط مً إماسٍة بشٍة أو فاجشةٍ »: ًلى  فأما اليرة فخعدٌ في اللظم، ٍو

بخلى فيها اإلاإمً، وألامازة الفاحسة خيٌر مً الهسج، كُل ًا زطٌى هللا، وما الهسج؟ كاٌ ُُ ت، وأما الفاحسة ف : الظٍى

. فُه طىده وهب هللا لم أعسفه:  ولىً في اإلاتمع كاٌ،«اللخل والىزب»

  ما جدٌ علُه، لى الهسج حاء ؾبًعا 
ٌ
، الشً أن معىاه صحٌُح، وفُه شىاهد صحُحت ٌٍ مهما وان على ول حا

- أو هما كاٌ ،«العبادة في الهشا ههجشٍة معي أو هجشٍة إلي»: الشً في حدًث معلل بً ٌظاز اإلاصوي حُىما كاٌ

. ، فالهسج فظسه هىا بأهه اللخل والىرب-ضلى هللا علُه وطلم

 

 .وصلى هللا على هبِىا محمذ، وعلى آله وأصحابه وأجباعه، وظلم حعلًُما هثيًرا إلى ًىم الذًً

 

 

 


